
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Тохижилт, Хог хаягдлын удирдлагын хэлтсээс 2015 онд худалдан авсан  

бараа, ажил, үйлчилгээний мэдээлэл 

 

Улаанбаатар хот                                                                                                                              Хамаарах хугацаа 2015 оны 07 сарын 01-нээс 07-р сарын 10 

 
№ 

Тухайн жилд 
худалдан авсан 

бараа, ажил, 
үйлчилгээний 
нэр төрөл, тоо 
хэмжээ, хүчин 

чадал 

Батлаг
дсан 

төсөвт 
өртөг 

Гэрээни
й дүн 

Худалдан авах 
ажиллагаанд 

мөрдсөн 
журам 

Захиалагчийн 
баталсан 

тендерийн 
баримт бичиг* 

Тендерт 
шалгарсан 
оролцогчи

йн товч 
мэдээлэл 

Үндэслэл, 
шалтгаан 

Тендерт 
шалгараагүй 
оролцогчийн 

товч 
мэдээлэл 

Үндэслэл, 
шалтгаан 

1 

 Зуслан ногоон 
бүсэд хогны 
бункер хийх  

70,000 69,600 
Харьцуулалтын 

арга 

Зуслан ногоон 
бүсэд хогны 
бункер хийх 

ажлын 
тендерийн 

баримт бичиг 

Түмэн 
төмөрт ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Төмөр гүүр 
ХХК 

2. Буянтэнгис 
ХХК 

1. Төсөвт өртгөөс 
5-аас дээш 

хувиар хэтэрсэн 
үнийн санал 

ирүүлсэн. 
2. Төсөвт өртгөөс 

5-аас дээш 
хувиар хэтэрсэн 

үнийн санал 
ирүүлсэн. 

2 

Зуслан ногоон 
бүсэд нийтийн 
бие засах газар 
байгуулах  80,000 79,785 

Харьцуулалтын 
арга 

Зуслан ногоон 
бүсэд нийтийн 
бие засах газар 

байгуулах ажлын 
тендерийн 

баримт бичиг 
ЗАА/15-23/07 

Их цэвэр 
ХХК 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1. Давхар бод 
ХХК 

2. Ундрам ган 
ХХК 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

3 

Явган хүний 
замын кант татах, 
хэвтээ тэмдэг, 
тэмдэглэгээ хийх 

60,000 59,664,5 
Харьцуулалтын 

арга 

Явган хүний 
замын кант 

татах, хэвтээ 
тэмдэг, 

тэмдэглэгээ хийх 
ажлын 

тендерийн 
баримт бичиг 

Гранд 
Рояал ХХК, 
/1-р багц/ 
Аск Эба 
ХХК /1-р 

багц/ 
Юни ланд 
ХХК /3-р 

багц/ 

Хамгийн бага 
үнийн санал 

бүхий 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн. 

1-р багц: 
Сод эрхэт ХХК 

2-р багц: 
Грийн маунт 

ХХК 
3-р багц: 

Юни тех инж 
ХХК 

 

1. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

2. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 

3. Хамгийн бага 
үнийн санал 
ирүүлээгүй 



4 

Нарангийн 
энэгрийн 
оршуулгын 
газрын хилийн 
зурваст бетонон 
тумба 
байршуулах ажил 
/10метр тутамд/ 
645ш 

77400.0 77336,8 ХА 

Нарангийн 
энэгрийн 

оршуулгын 
газрын хилийн 

зурваст бетонон 
тумба 

байршуулах 
ажил /ОРШ-1/ 

Гал гурван 
сайхан ХХК 

Ганцаараа 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн 

Охь мандал 
ХХК 

Чөлөөт монгол 
ХХК 

Үнийн санал 
ирүүлээгүй 

5 

Өлзийтийн 
оршуулгын 
газрын хилийн 
зурваст бетонон 
тумба 
байршуулах ажил 
/5 метр тутамд/ 

42240.0 41987.6 ХА 

Өлзийтийн 
оршуулгын 

газрын хилийн 
зурваст бетонон 

тумба 
байршуулах 

ажил /ОРШ-2/ 

Талын хүч 
ХХК 

Ганцаараа 
шаардлагад 

нийцсэн 
тендер 

ирүүлсэн 

Эф Өү Эм ХХК 
Лобитал ХХК 

Үнийн санал 
ирүүлээгүй 

6 

Нарангийн 
энгэрийн 
оршуулгын 
газрын 
хамгаалалтын 
бүсийн 
солбилцлын 
цэгийн дагуу 
шуудуу ухах ажил 
/9125метр/ 

78072.5 77294.6 ХА 

Нарангийн 
энгэрийн 

оршуулгын 
газрын 

хамгаалалтын 
бүсийн 

солбилцлын 
цэгийн дагуу 
шуудуу ухах 

ажил /ОРШ-3/ 

Их гүрний 
бүтээмж 

ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах 
үнийн санал 

ирүүлсэн 

Монгумб 
констракшн 

ХХК 
Кости эстимэйт 

ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах үнийн 

санал ирүүлж 
чадаагүй 

7 

Зөвшөөрөлгүй 
оршуулгын 
газруудад 
анхааруулга 
самбар 
байршуулах /2м х 
3м/ 10ш 

30000.0 29276.4 ХА 

Зөвшөөрөлгүй 
оршуулгын 
газруудад 

анхааруулга 
самбар 

байршуулах 
/ОРШ-4/ 

Их гүрний 
бүтээмж 

ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах 
үнийн санал 

ирүүлсэн 

Монгумб 
констракшн 

ХХК 
Кости эстимэйт 

ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах үнийн 

санал ирүүлж 
чадаагүй 

8 

Нарангийн энгэр, 
Өлзийтийн 
оршуулгын газарт 
харуулын байр 
барих /4м х 6м/ 
2ш 

40000.0 39999.0 ХА 

Нарангийн энгэр, 
Өлзийтийн 
оршуулгын 

газарт харуулын 
байр барих 

/ОРШ-5/ 

Их цэвэр 
ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах 
үнийн санал 

ирүүлсэн 

Сүүт буйлс ХХК 
Цэлгэр хана 

хад ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах үнийн 

санал ирүүлж 
чадаагүй 



9 

Нарангийн энгэр, 
Өлзийтийн 
оршуулгын 
газрын 
хамгаалалтын 
бүсийн 
солбилцлын 
цэгүүдэд 
анхааруулга 
самбар 
байршуулах ажил 
/1м х 1м/ 36ш 

36000.0 35994.1 ХА 

Нарангийн энгэр, 
Өлзийтийн 
оршуулгын 

газрын 
хамгаалалтын 

бүсийн 
солбилцлын 

цэгүүдэд 
анхааруулга 

самбар 
байршуулах 

ажил /ОРШ-6/ 

Их цэвэр 
ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах 
үнийн санал 

ирүүлсэн 

Сүүт буйлс ХХК 
Цэлгэр хана 

хад ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах үнийн 

санал ирүүлж 
чадаагүй 

10 

Өлзийтийн 
оршуулгын 
газрын 
хамгаалалтын 
бүсийн 
солбилцлын 
цэгийн дагуу 
шуудуу ухах ажил 
/6044т/  

51374.0 50341.0 ХА 

Өлзийтийн 
оршуулгын 

газрын 
хамгаалалтын 

бүсийн 
солбилцлын 
цэгийн дагуу 
шуудуу ухах 

ажил /ОРШ-7/ 

Папа 
инженеринг 

ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах 
үнийн санал 

ирүүлсэн 

Болор алх ХХК 
Тега ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах үнийн 

санал ирүүлж 
чадаагүй 

11 

Алтан өлгийн 
оршуулгын 
газрын А хэсгийн 
хашаа, харуулын 
байр, бунхны 
хаалганы өнгө 
будгийг сэргээх 
/300метр/ 

35000.0 34842.2 ХА 

Алтан өлгийн 
оршуулгын 

газрын А хэсгийн 
хашаа, харуулын 

байр, бунхны 
хаалганы өнгө 
будгийг сэргээх 

/ОРШ-8/ 

Модерн 
хийц ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах 
үнийн санал 

ирүүлсэн 

Цац орхон ХХК 
Хардбокс ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах үнийн 

санал ирүүлж 
чадаагүй 

12 

Өлзийтийн 
оршуулгын газарт 
орос иргэдийн 
оршуулах хэгсийг 
хашаажуулах 
/600м урт/ 

24000.0 23800.0 ХА 

Өлзийтийн 
оршуулгын 
газарт орос 

иргэдийн 
оршуулах 

хэгсийг 
хашаажуулах 

/ОРШ-9/ 

Скай иксан 
ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах 
үнийн санал 

ирүүлсэн 

Фэнсгэрбү 
констракшн 

ХХК 
Брик цигл ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах үнийн 

санал ирүүлж 
чадаагүй 

13 
Алтан өлгийн 
оршуулгын 

70000.0 69354.4 ХА 
Алтан өлгийн 

оршуулгын 
Мөнхбилгүү

н ХХК 
Хамгийн бага 
харьцуулах 

Өнөмөнх 
баялаг ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах үнийн 



газрын Б хэсгийг 
хашаажуулах 
/1000метр/ 

газрын Б хэсгийг 
хашаажуулах 

/ОРШ-10/ 

үнийн санал 
ирүүлсэн 

Төгс баялаг 
алтбай ХХК 

санал ирүүлж 
чадаагүй 

Төгс баялаг 
алтбай ХХК үнийн 
санал ирүүлээгүй. 

14 

Гэр хорооллын 
хөрсний ариутгал, 
халдваргүйжүүлэ
лтийн ажил 
БАГЦ-1 6592 өрх 
20000м.кв 
талбай, СХД-ийн 
5, 7-р хороо 

142880.
0 

136317.0
27 

НТШ 

Гэр хорооллын 
хөрсний 

ариутгал, 
халдваргүйжүүлэ

лтийн ажил 
БАГЦ-1 

Бакс анд 
ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах 
үнийн санал 

ирүүлсэн 

Хансудар ХХК, 
Орхон овоот 

ХХК 

Хансудар ХХК, 
Орхон овоот ХХК 

шаардлагад 
нийцсэн тендер 

ирүүлээгүй. 
 

15 

Гэр хорооллын 
хөрсний ариутгал, 
халдваргүйжүүлэ
лтийн ажил 
БАГЦ-4 6070 өрх 
20000м.кв 
талбай, БЗД-ийн 
13,14-р хороо 

100550.
0 

96777.94
5 

НТШ 

Гэр хорооллын 
хөрсний 

ариутгал, 
халдваргүйжүүлэ

лтийн ажил 
БАГЦ-4 

Эм Би Ди 
ХХК 

Хамгийн бага 
харьцуулах 
үнийн санал 

ирүүлсэн 

Хансудар ХХК 

Хансудар ХХК 
шаардлагад 

нийцсэн тендер 
ирүүлээгүй 

16 

Нийтийн 
эзэмшлийн зам 
талбай, 
автозамын 
хальтиргаа 
гулгааг арилгах, 
цас мөс 
хайлуулах 
зориулалтын 
бодис нийлүүлэх 
/307 тонн/ 

200000.
0 

193965.6
47 

НТШ 

Нийтийн 
эзэмшлийн зам 

талбай, 
автозамын 
хальтиргаа 

гулгааг арилгах, 
цас мөс 

хайлуулах 
зориулалтын 

бодис нийлүүлэх 
Багц-1 

Эн Ар Жи 
Эм ХХК 

Шаардлагад 
нийцсэн 

хамгийн бага 
харьцуулан 

үнэтэй тендер 
ирүүлсэн. 

Редуктор ХХК 
Грин химистри 

ХХК 

Грин химистри 
ХХК нь Хамгийн 
бага харьцуулах 

үнтэй тендер 
ирүүлж чадаагүй. 

Рдуктор  ХХК 
Тендерийн 
баталгаа 

шаардлага 
хангаагүй. 

17 

Нийтийн 
эзэмшлийн зам 
талбай, 
автозамын 
хальтиргаа 
гулгааг арилгах, 
цас мөс 

150000.
0 

145564.5 НТШ 

Нийтийн 
эзэмшлийн зам 

талбай, 
автозамын 
хальтиргаа 

гулгааг арилгах, 
цас мөс 

Юго 
западный 
дом ХХК 

Шаардлагад 
нийцсэн 

хамгийн бага 
харьцуулан 

үнэтэй тендер 
ирүүлсэн. 

Редуктор ХХК 
Грин химистри 

ХХК 

Грин химистри 
ХХК нь Хамгийн 
бага харьцуулах 

үнтэй тендер 
ирүүлж чадаагүй. 

Рдуктор  ХХК 
Тендерийн 



хайлуулах 
зориулалтын 
бодис нийлүүлэх 
/230 тонн/ 

хайлуулах 
зориулалтын 

бодис нийлүүлэх 
Багц-2 

баталгаа 
шаардлага 
хангаагүй. 

 

 

 

ХЯНАСАН: ТХХУХ-ийн ДАРГА                                                  Т.БАТБАЯР 

 

НЭГТГЭСЭН: ТХХУХ-ийн мэргжилтэн                                               Э.ДАВААХАТАН 


